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piekrastes attīstības ietvars 

- nacionāla līmeņa dokumenti

• Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija “Latvija  2030”

• Reģionālās politikas pamatnostādnes 

• Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 

• Piekrastes  telpiskās attīstības pamatnostādnes

• Piekrastes tematiskais plānojums (izstrādes stadijā)

- piekrastes pašvaldību  teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un 
priekšlikumi par nepieciešamajām investīcijām piekrastes vienotā dabas un 
kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai
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Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
“Latvija  2030”

piekraste - nacionālo interešu telpa
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Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-
2019.g.
piekraste - reģionālās politikas mērķteritorija
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Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes  
2014.-2020.gadam
piekrastes pagasti – eksportspējīgās teritorijas
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Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes  
2014.-2020.gadam

Latvijas tūrisma 7 TOP galamērķi: 

•Rīga 

•Jūrmala un Rīgas jūras līča Kurzemes piekraste

•Gaujas nacionālais parks 

•Ventspils, Ventspils novads, Kolka 

•Liepāja un īpaši piekrastes daļa uz dienvidiem un ziemeļiem

•Daugavpils, Daugavas loki 

•Vidzemes jūrmalas piekraste 
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Piekrastes  telpiskās attīstības 
pamatnostādnes 2011.-2017.gadam

• galvenais piekrastes attīstības resurss -
vienotais dabas un kultūras mantojums  

• finansiāls atbalsts piekrastei

• kompromiss ar dabas un vides aizsardzības 
prasībām - investīcijas tiek koncentrētas 
nacionālā  līmenī  noteiktās vietās

• attīstāmās vietas - pamatojoties uz piekrastes 
pašvaldību priekšlikumiem, Piekrastes  publiskās 
infrastruktūras plānojumā, veidojot kopīgu tīklu 
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Piekrastes  telpiskās attīstības pamatnostādnes 
2011.-2017.gadam 
vienotais piekrastes dabas un kultūras mantojums 

Piekrastei raksturīgo dabas un kultūras (materiālo un nemateriālo) vērtību kopums:

•Baltijas jūras ūdeņi, jūras un sauszemes saskares josla

•virszemes ūdeņi, ezeri un upju posmi ar ievērojamu nozīmi piekrastes ekosistēmā un 
attīstībā

•retās un īpaši aizsargājamās sugas un biotopi, kas sastopami tikai piekrastē

•meži ar ievērojamu nozīmi erozijas procesu ierobežošanā, atpūtā un tūrismā

•kultūrvēsturiskās un piekrasti raksturojošās dabas ainavas – jūras krasti, kāpas, pludmale, 
upju grīvas

•zemes dzīļu resursi - ārstnieciskās dūņas, minerālūdeņus, termālos ūdeņus, 
minerālresursi, kūdra un ogļūdeņraži

•ostas vai to daļas, moli, laivu piestātnes

•bākas

•baznīcas

•pilsētas vai to daļas, ciemi, viensētas ar vēsturisku nozīmi piekrastes attīstībā un īpašā 
dzīves telpu ārpus tām

•piekrastei raksturīgais dzīvesveids – zvejniecība un to pavadošās nodarbes (zivju apstrāde, 
jūraszāļu vākšana u.c.), darbs ostās, kūrortpakalpojumi

•materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, piemēram, tradicionālā apbūve, 
arheoloģiskais mantojums, kuršu, suitu un lībiešu kultūrtelpa, amatu prasmes, dialekti, 
vietvārdi, tradīcijas

•dabas dziednieciskie resursi 
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piekrastes plānojums
uzsākts 2014.g. 5.novembrī

Plānojuma teritorija
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pamatojums - attālums no jūras
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pamatojums - nozīmīgas tūristu piesaistes
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pamatojums - tūristu mītnes piekrastē
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•tūristu piesaistes - dabas un kultūras mantojuma 
vērtības -ir koncentrējušās līdz 5 km attālumam no jūras 
krasta

•līdz 5 km attālumam no jūras krasta ir koncentrētas ~1/5 
daļu no gultasvietu skaita valstī 

•vienots publiskās infrastruktūras tīkls - attīstības un 
sadarbības platforma piekrastes konkurētspējas 
palielināšanai

• piekraste – kopīga, nepārtraukta,  nefragmentēta dabas 
un kultūras mantojuma teritorija, kas ietver:

- daudzveidīgu pakalpojumu centrus

- nišu produktu vietas
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piekrastes pašvaldību priekšlikumi
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piekrastes pašvaldību projektu idejas 
2015.g. martā

Rucavas novads - vecā fišerija „Dzintarvēji”, Papes bākas apkārtne

Nīcas novads – Bernāti, Jūrmalciems 

Liepājas pilsēta - Jūrmalas parks un pludmale, Kungu ielas radošais kvartāls  

Grobiņas novads - skatu tornis un  “Liedagu” apkārtne 

Pāvilostas novads - novadpētniecības muzejs un apkārtne 

Ventspils novads - Seno gadskārtu parks Jūrkalnē, Užavas bākas sasniedzamība, Lielirbes senvietas  

Ventspils pilsēta - Piejūras brīvdabas muzejs

Dundagas novads - Līvu saieta nams Kolkā „Pastniekos”, Lībiešu kultūras nams un apkārtne Mazirbē

Rojas novads – Ģipka, Roja: baznīcas, estrāde, skatu tornis, glābšanas dienests , skatu tornis  

Mērsraga novads - Mērsraga bākas apkārtne  

Engures novads – tradicionālā zvejniekciemu ainava Ķesterciemā, Klapkalnciemā, Ragaciemā

Jūrmalas pilsēta - Ķemeru ūdenstornis, Mellužu estrāde, piekļuves uzlabošana Jūrmalas pilsētbūvniecības 
pieminekļos

Carnikavas novads - Gaujas ietekas un Lilastes dabas un kultūras, t.sk. militārā mantojuma  attīstīšana 

Saulkrastu novads - Neibādes parks

Limbažu novads – piekļuves un drošības zlabošanai Lauču akmens tuvumā

Salacgrīvas novads - Salacgrīvas un Ainažu vēsturisko centri, Tūjas zvejniekciema attīstība, Vidzemes 
akmeņainā  jūrmala
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piekrastes pagasti un KM priekšlikums par 
atbalstāmo teritoriju  prioritizēšanu 27.05.2015.
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Paldies par uzmanību! 

Ingūna Urtāne  

Telpiskās plānošanas departamenta direktore 

Inguna.urtane@varam.gov.lv

Tālr. 66016523

mailto:martins.grels@varam.gov.lv

